
Konference o lidech bez domova 31.5.2018 – Magistrát Hlavního města Prahy

Workshop - Aplikace výsledků výzkumu v rámci praxe pomoci úřadům  (Pavel 
Pěnkava PhDr)

Úvod:
- Zapojení obcí je stále limtované. Obce necítí zodpovědonst za bezdomovectví.
- Rozdělení obcí s rozšířenou působností v roce 2003 mělo mimo jiné za účel, že se služby dostanou
proporcionálně na území okresu všem občanům stejně. Občané mohou řešit věci místně, což je 
přínosné hlavně pro velké okresy.
Myšlenka je to dobrá, přineslo to ale problémy s kraji. Dříve existovalo 7 krajů a 76 okresů, nyní 14
krajů.
Kraje mají subjektivitu, mohou rozhodovat o regionu,  rozdíly mezi obcemi s rozšířenou působností
a kraji jsou velké.
- V rámci malé obce, jako je například Pacov, služby pro lidi bez domova nejsou. Kurátor zde má 
malý úvazek, a těžko klienta umisťuje, stále má však stejné povinnosti jako kurátor z velkého 
města, například Brna.
- Je cítit potřeba diskuze. Fungují stereotypy o malých a velkých městech a vzájemné 
neporozumění, nedostatečná spolupráce úřadů.
- V rámci problematiky bezdomovectví specificky například klienti kteří se nedostávají do služeb v 
místě bydliště.
V Praze klient z Moravy, klient musí být v kontaktu s trvalým bydlištěm, je potřeba symbióza, 
nikoliv rivalita v rámci spolupráce institucí obcích malých a velkých.
- Nastavení koordinace a spolupráce mezi obcemi je výzvou.

Obecná diskuze
- Obce mají možnost nastavit služby podle svých potřeb. Kraj nemusí vždy vnímat sociální 
problémy jednotlivých obcí, nebo jsou problémy jednotlivých obcí kraje velmi odlišné. V praxi se 
ukazuje, že si každá obec nejlépe stanoví co sama potřebuje
- Kraj by měl být obci nápomocen při řešení problémů a obec by měla být schopná pomoc přijmout.
- Není to však tak, že by iniciativa krajů neexistovala
- Samospráva může neomezeně dělat svojí sociální politiku, což je velký skrytý potenciál. 
- Problém řešení sociálních problémů v rámci 4 letého volebního období. Nejsou sociální doktrýny. 
- Neucelenost sociální politiky, kterou by jednotlivé politické reprezentace mohly rozvýjet
- Řešení bezdomovectví z pohledu “výkladní skříně”, řeší se, jak bezdomovectví schovat, nikoli 
ošetřovat. 
- Edukace občanů, politická opatření zabývající se řešením tématu bezdomovectví by měla být pro 
občany důležitá.
- Politická reprezentace se často o sociální oblast nedostatečně zajímá, nepřemýšlí o problematice 
komplexně. Přitom se ukazuje, že pokud v jejím rámci jednají rozhodně to na ně nemá negativní 
dopad.
- Trend šetřit na na sociálním sektory, na západě je to naopak

Úřady obecně
- Ze strany osob bez přístřeší, kteří situaci řeší, musí nejdřív jít na úřad pro doklady, ale je to 
nepříjemný zážitek. 
- Vzdělávání zaměstnanců pracovnic úřadu v kontextu komunikace s klientem, který se chová 
nestandardně, chybí.
- Klient ztratil v rámci své sociální situace některé návyky, má problém dodržet časový rámec. Na 
úřadech jsou schůzky na přesný čas, pokud klient nedorazí následují restrikce.
- Na úřadech poté nedochází k pomoci, ale plnění formalit a kontrole.



- Podstav personálu na úřadech a pracovníci nejsou dostatečně platově ohodnocení.

Senioři/starší věk
- Klienti starší 50ti let mají často duální diagnózu a jsou životem na ulici zdevastovaní. Potřebovali 
by ukotvení v nějakém zařízení, jako je domov pro seniory se zvláštním režimem, ale nemají na to 
nárok z hlediska věku, nebo nemají finanční prostředky. V současné době putují po azylových 
domech. 
- Starší klienti mají na úřadech problém s porozuměním. Nerozumí psanému textu, mohou neumět 
číst či psát, mají problém se podepsat. Je potřeba, aby úřednice uměla s takovýmto klientem 
komuniukovat a byla schopna mu věci vysvětlit. Základem je, aby pracovnice pochopila, co klient 
chce.
- V rámci jednotlivých obcí se liší sociální problémy a v rámci úřadů by tedy bylo vhodné školit 
zaměstnance na základě sociální tématiky, kterou se obec zabývá.

Práce úřadů s klienty s duální diagnózou
- Je vhodná spolupráce úřadu s psychiatrickou zdravotní sestrou či terénní forma práce pro lidi bez 
přístřeší s multidisciplnárním týmem.
- Pro některé lidi bez domova má schůzka na úřadu příliš vysoký práh. 
- Lidé bez domova potřebují s pracovníkem navázat nějaký vztah, než jsou schopní s ním 
spolupracovat.

Komunita
- To zmanená zapojit všechny složka společnosti do společenského soužité. Né vše musí a má být v 
režii státu. Rodina, místní komunita a sousedé. Místní mirkoklima je důležité.
- Obec by měla jít vzorem a ukazovat empatický přístup k těmto lidem. Děje se mnohdy opak.

Vzdělávání pracovníků úřadu
- Centrum pro komunitní práci nabízelo vzdělávací balíčky pro pracovníky úřadů, ale nebyl velký 
zájem. 
- Problémy vznikají při komunikaci s klientem, pracovníci jednají s doprovodem místo s klientem, 
neumí mu problematiku vysvětlit, neporozumí lidem bez domova apod.
- Otázkou je, zda si úřady a politická garnitura obce uvědomují potřebu vzdělávání a reedukace 
pracovníků.

Spolupráce 
- Důležitá je spolupráce krajů a obcí, jednotlivých obcí mezi sebou, sociálních pracovníků s úřady. 
- V praxi se ukazuje, že pokud sociální pracovníci spolupracují s úřady, pracovníci úřadů zjišťují, že
je pro ně spolupráce výhodná. 
- Sociální pracovníci musí pracovat i mimoklientsky. Síťovat, zvládat lobbing. Vyjednávat s úřady.
- Pohled úřadu na sociální problematiku se může různit, úřad může mít jiné priority. V těchto 
případech můžou vnímat spolupráci se sociálními pracovníky jako pomoc pro lidi bez domova.
- Spolupráce jednotlivých odborníků. Není možné a ani vhodné, aby sociální pracovník pracoval s 
klientem na všech jeho zakázkách, týkají-li se témat, na která existují jiní experti.
- Na obce má být nahlíženo komplexně a musí být koordinovány služby, aby nevznikala šedá místa.
- Je zde potřeba komunitního plánování.
- Problém se zaměstnáváním osob bez domova nedaří se to.
- Chybí návaznost na politiku zaměstnávání, v rámci zaměstnávání se mluví o osobách s 
handicapem, byl by možný podobný náhled na osoby bez domova.
- Pro stát je ekonomičtější podpořit zaměstnávání osob bez domova, než vyplácet sociální dávky.
- Vhodná by byla participace krajů. 

Práce sociálních pracovníků s klienty, kteří spolupracují s úřady



- Osoba bez domova má jiný přístup k sociálnímu pracovníkovi, než k pracovníkovi úřadu
- Je vhodné pracovat s klientem a připravovat ho na spolupráci s úřadem

Služby podle věkových kategorií
- Řešení bezdomovectví stojí na uspokojování základních potřeb. Ve chvíli, kdy jsou uspokojeny, 
bylo by potřeba, aby byl prostor s klientem pracovat dál. Dobrá praxe existuje s prací s peer 
pracovníky. Otázka je, zda pracovat s osobami bez přístřeší terapeuticky?  
- Každý člověk chce uspokojovat i vyšší potřeby, než jsou základní. Proto je důležitý kvalitní vztah 
pracovníka a člověka bez domova v sociálních službách. Je potřeba, aby byly naplňovány cíle 
člověka bez domova, nikoliv pracovníka.
- Možnost nalezení zaměstnání má pozitivní dopad, jak na osoby bez domova ,tak na snižování 
míry dopadů jejich chování, se kterými má konflikt většinová společnost.
- Schopnosti a dovednosti osob bez domova se mění v závislosti na věku.
- Je důležitější věk, nebo dovednosti osob bez domova?
- Rozdíl ve vnímání sociální problematiky z pohledu státu a sociálních služeb. Stát vnímá věci v 
makro měřítku, sociální pracovníci naopak v mikro měřítku. Je proto nutné vysvětlovat si navzájem 
potřebu financování.

Diferenciace
- Sociální služby musí reagovat na rozdílnost klientů.
- Ve chvíli kdy bude přístup jednotný  a problémový lidé bez domova mohou ze služby vypadnout.
- Osoba bez domova v seniorském věku může mít potřebu využít službu a dožít s poskytovanou 
péčí, osoba bez domova ve středním věku může mít potřebu službu využít a posunout se dál v 
systému služeb.
- Časový rámec služby může být funkční, ale někdy způsobuje zbytečný tlak. Vznikají situace, kdy 
jsou klienti přesouváni ze služby do služby. A je riziko, aby nevypadli z důvodu časového tlaku na 
službu

Věk, předpoklady, zkušenost
- Každý jev jako je chudoba, kriminalita, nebo domácí násilí přináší nějaké zakonitosti a na základě 
těchto zkušeností vzniká dohromady příběh klienta, na který není možné použít univerzální postup a
řešení. 
- Problém se spárováním. Senior bez domova má příliš malý příjem na placení pobytového zařízení 
pro seniory.

Sociální překážky
- Otázka exekucí. I ve chvíli, kdy klient sežene zaměstnání, je pro něj likvidační podpepsat pracovní
smlouvu, protože by přišel téměř o celý příjem. Systém vyrábí „příživníky“, protože klienti raději 
hledají práci na černo.
- Chybí regulace poskytování dluhů a ne všechny dluhy vznikají oprávněně.
- Existuje generace dětí vychovaná na sociálních dávkách, které nejsou v kontaktu s realitou.
- Nutnost pracovat s klientem a řešit tato témata, ale rovněž je přinášet do diskuze s úřady
- Otázka vzdělávání na školách o problematice bezdomovectví ve školách. 
- V rámci vyjednávání věcí se státem a úřady vzniká problém z hlediska stigmatu sociální práce, jak
jsou sociální pracovníci vnímani v rámci jiných profesí, jejich obraz v médiích. 

Shrnutí
- Existuje rozdílný přístup v daných situací v rámci regionů. ČR nemá jednotný program, v rámci 
kterého se řeší sociální problémy.
- Diferencovaný přístup ať už podle kritérií, nebo okolností je potřeba zohledňovat v práci s 
osobami bez domova. To přináší potřebu přistupovat k osobám bez domova individuálně. Je nutné 



spojovat problémy a navazovat na sebe další sociální služby. Když na sebe  sociální služby 
nenavazují, hrozí vypadnutí osoby bez přístřeší v polovině procesu řešení jeho situace.
- Je důležité diferenciace přístupu v práci u seniorských osob bez domova
- Služby musí být nastaveny pro různé věkové skupiny vzhledem k individuálním potřebám 
spojeným s věkem, zkušenostmi a předpoklady.
- Prevence šetří státu peníze. Provázaný systém, který reaguje na individuální potřeby lidí bez 
domova je výhodnější.
- Důležitost provázané spolupráce, nejen organizacemi, ale i s dalšími aktéry, kteří v situaci hrají 
svou roli. Není důležitý jen úřad práce. V momentě, kdy budeme instituace obcházet, nebo 
suplovat, tak to není dobře. 
- Potřeba edukace lidí na úřadech, kteří nedělají sociální práci, ale mají nějaký úkol, úlohu, v rámci 
které se setkávají s osobami bez domova. Pracovníci by měli tématice nějakým způsobem rozumět.
- Pracovníci úřadu by měli vnímat možnost učit se pracovat s klienty, kteří se chovají nestandartně.
- Potřeba vhodné nabídky kurzů pro pracovníky úřadů. 
- Téma zásluhovosti v rámci spolupráce klienta s úřady je kontroverní.
- Provázanost úřadů s obcemi a dalšími subjekty – komunikace, hledání styčních bodů, kde lze 
spolupráci nastavit.
- Je potřeba zohledňovat, co vše ovlivňuje chování klienta k nám a jeho jednání s úřady. 
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